
 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2017-2018 оқу жылындағы 

№10 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

 

ҚАУЛЫЛАРЫ 

 

Түркістан қаласы                 23 мамыр 2018 жыл 

Сағат 15:00 

Сенат залы 

Қатысқандар – 29 

Күн тәртібі: 

 

1. ОӘК 2017-2018 оқу жылындағы есебі (ОӘК төрағасы – Н.Т.Ажиханов).   

2. Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалуы (Дайындық 

факультетінің деканы – Ахмет Гүнгөр). 

3. Барлық тәжірибе түрлерінің әдістемелік қамтылуы және қорытындылары (Жұмысқа 

орналастыру орталығының басшысы – С.М.Мухиддинова).   

4. 2018-2019 оқу жылына арналған Оқу-әдістемелік кеңестің жұмыс жоспары жобасын 

талқылау (ОӘК төрағасы – Н.Т.Ажиханов).   

5. Әр түрлі мәселелер:  

5.1. Дипломнан кейінгі білім беру факультеті «Акушерлік-гинекология» кафедрасының 

доценті, м.ғ.к. Л.М.Бегімбекова, PhD А.Р.Жумадилова дайындаған «Пестицидтер әсер 

ететін аймақта тұратын жасөспірім қыздарды тексеру алгоритмі» атты ендіру актісін 

бекіту («Акушерлік-гинекология» кафедрасының доценті, м.ғ.к. Л.М.Бегімбекова). 

5.2. Университет ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқауларын 

талқылап бекіту (Эксперттік комиссия төрайымы – Ж.И.Исаева, эксперттік комиссия 

мүшесі – У.Маханбетова). 

 

Күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.1. 2017-2018 оқу жылындағы Оқу-әдістемелік кеңес Есебі қанағаттанарлық деп 

есептелсін (Жауапты - ОӘК төрағасы – Н.Т.Ажиханов).   

1.2. 2017-2018 оқу жылындағы Оқу-әдістемелік кеңес Есебі қабылдансын (Жауапты - 

ОӘК төрағасы – Н.Т.Ажиханов).   

.     

Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.1. Дайындық факультететінің Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік 

жұмыстарының орындалу есебі қанағаттанарлық деп қабылдансын (Жауапты -  

факультет деканы). 

2.2. Факультеттің Стратегиялық жоспар бойынша орындалған индикаторлардың  

көрсеткіштері назарға алынсын, университет рейтингіне мәліметтер сәйкестендіріліп 

енгізілсін және нақтылансын (Жауапты -  факультет деканы, кафедра меңгерушілері). 

 

Күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.1. Негізгі оқу жоспарларына енгізілген өзгерістерге/жаңартылуына байланысты кәсіптік 

практика бағдарламаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін (Жауапты - Кафедра 

меңгерушілері, Әдістемелік бөлім); 



 

 

3.2. Мамандықтар бойынша практика өтетін мекемелерден базалық мекемелер бекітілсін 

(Жауапты - Кафедра меңгерушілері); 

3.3. 2018-2019 оқу жылына тәжірибе түрлері бойынша келісім-шарттар жаңартылсын 

(Жауапты - Кафедра меңгерушілері);  

3.4. Бітіруші курс білім алушылары өндірістік практикадан өтуі мен оқуын бітіргеннен 

кейін, сол мекемеге жұмысқа орналасу мүмкіндігі болатындай өндірістік практика 

базаларының географиясын кеңейту үшін республика деңгейіндегі ірі мекемелермен 

байланыс орнатылып, сол мекемелермен жұмыс жүргізілсін (Жауапты - Кафедра 

меңгерушілері, Жұмысқа орналастыру орталығы).  

3.5. Барлық тәжірибе түрлері бойынша есеп беруге әдістемелік іс-құжаттары қамтылмаған 

факультеттер үшін (Филология, Жаратылыстану, Өнер, Әлеуметтік ғылымдар) бір апта 

мерзім берілсін (23.05.-30.05.2018ж.) (Жауапты – Факультет декандары). 

 

Күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

4.1. 2017-2018 оқу жылына арналған Оқу-әдістемелік кеңес жұмыс жоспар жобасының 

электронды нұсқасы талқылауға Кеңес мүшелеріне таратылсын (Жауапты - ОӘК 

хатшысы – Г.Ж.Примкулова). 

4.2. 2017-2018 оқу жылына Оқу-әдістемелік кеңес жұмыс жоспарын бекіту үшін кезекті 

кеңес мәжілісіне Жоба бойынша ұсыныстар берілсін (Жауапты - ОӘК мүшелері). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелер бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

5.1. Дипломнан кейінгі білім беру факультеті «Акушерлік-гинекология» кафедрасының 

доценті, м.ғ.к. Л.М.Бегімбекова, PhD А.Р.Жумадилова дайындаған «Пестицидтер әсер 

ететін аймақта тұратын жасөспірім қыздарды тексеру алгоритмі» атты «Балалар 

гинекологиясы» пәнінен акушер-гинеколг дәрігер-интерндерге арналған типтік оқу  

бағдарламасына сәйкес «Қыздар мен жасөспірімдерді тексеру әдістері» тарауы бойынша 

тәжрибелік сабаққа енгізілсін (Жауапты - Факультет деканы). 

 

5.2. Университет ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқаулары тізім 

бойынша бекітілсін (Жауапты – Әдістемелік бөлім басшысы Ж.И.Исаева).   

ШМИ 

1.«Жалпы клиникалық пәндер және жедел жәрдем» кафедрасының оқытушылары 

А.М.Дауреханов, К.С.Орманбаев дайындаған «General pathological processes and tumor 

algorithms» атты оқу құралын; 

2.«Жалпы клиникалық пәндер және жедел жәрдем» кафедрасының оқытушылары 

А.М.Дауреханов, К.С.Орманбаев, А.Бақытжан дайындаған «Аппендэктомия» атты оқу 

құралын; 

3.«Акушерлік-гинекология» кафедрасының оқытушысы Р.Я.Утепова дайындаған 

«Сборник чек-листов по методам оценки по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

4.«Травматология-ортопедия және онкология» кафедрасының оқытушысы М.Е.Жантеев 

дайындаған «Онкология негіздері» атты электрондық оқу құралын; 

5.«Травматология-ортопедия және онкология» кафедрасының оқытушылары 

А.К.Баймағамбетов, М.Е.Жантеев дайындаған «Тері ісіктері және қатерлі меланома» атты 

оқу-әдістемелік құралын; 

6.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының оқытушысы Г.О.Доланова дайындаған 

«АGREE аcпабы. Дәлелдемелі медицина ұcтанымдарына негізделіп клиникалық  КПБ 

дайындау және АGREE аcпабымен БМCК қолданылатын КПБ бағалау» атты оқу-

әдістемелік құралын; 



 

 

7.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының оқытушысы Л.В.Ахметова дайындаған 

«Анемии.В12 и фолий дефицитные анемии» атты оқу-әдістемелік құралын; 

8.«Терапия» кафедрасының профессоры м.ғ.д. А.М.Абдухалыков, Э.Д.Искандирова, 

Г.А.Шагиева, Б.О.Сахова дайындаған «Сборник задач по электрокардиографии» атты оқу 

құралын; 

9.«Травматология-ортопедия және онкология» кафедрасының оқытушылары 

А.К.Баймағамбетов, Ғ.Е.Қалдыгозова дайындаған «Жұтқыншақтың ауырсыну кезіндегі 

емдеуге заманауи көзқарастар» атты оқу-әдістемелік нұсқауын; 

11.«Хирургия және анестезиология-реанимация» кафедрасының м.ғ.к. Р.Е.Баймедетов 

дайындаған  «Экзаменационные вопросы по экстренной хирургии для интернов хирургов» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

12.«Хирургия және анестезиология-реанимация» кафедрасының оқытушысы 

К.Ж.Тулемисов дайындаған «Шұғыл хирургия пәні бойынша интерн-хирургтарға 

арналған емтихан сұрақтары» атты оқу-әдістемелік құралын; 

13.«Терапия» кафедрасының аға оқытушысы Е.П.Несмеянова, оқытушы 

Ш.А.Темиркулова дайындаған «Заболевания сердечно-соссудистой системы и 

беременность» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ 

14.«Орындаушылық өнер» кафедрасының магистр-оқытушысы А.Ж.Орынбай дайындаған 

«Классикалық бидің оқу теориясы мен әдістемесі» атты оқу-әдістемелік құралын; 

15.«Орындаушылық өнер» кафедрасының магистр-оқытушысы А.Ж.Орынбай дайындаған 

«Халық сахналық биді үйретудің әдістемесі» атты оқу-әдістемелік құралын; 

16.«Орындаушылық өнер» кафедрасының оқытушылары М.Жүсіпбаев, Ж.Уразбаева 

дайындаған «Жалпы мектептерде қазақ биін оқытудың шебер жолдары» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

17.«Орындаушылық өнер» кафедрасының оқытушысы С.Сопбеков дайындаған «Жаңа 

педагогикалық технологиялар арқылы болашақ музыка оқытушысының кәсіби шеберлігін 

қалыптастыру» атты оқу-әдістемелік құралын; 

21.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушысы Р.Ельжанова дайындаған 

«Домбыра үйрену әдістемесі» атты оқу-әдістемелік құралын; 

22.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушылары Ұ.Кулетова, С.Қырқынбекова 

дайындаған «Монолог оқу шеберлігі (101 монолог, 1 бөлім)» атты оқу-әдістемелік 

құралын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

23.«Биология» кафедрасының доценті б.ғ.к. А.М.Сейтметова дайындаған «Генетикалық 

инженерияға кіріспе» атты оқу-әдістемелік құралын; 

24.«Биология» кафедрасының доцент м.а., техн.ғ.к. Г.Турметова, аға оқытушы Н.Толбаев, 

аға оқытушы Б.Юсупов дайындаған «Орнитология» атты электрондық оқу құралын; 

26.«Физика» кафедрасының профессоры ф.-м.ғ.к. Т.А.Турмамбеков, ф.-м.ғ.к. аға 

оқытушылар Ө.Ж.Абдуманапов, С.М.Бекбаев, оқытушылар Н.А.Шектибаев, 

Б.А.Курбанбеков дайындаған «Electronics Workbench» атты оқу-әдістемелік құралын; 

27.«Экология және химия» кафедрасының PhD докторлары Н.Ә.Әбдімүтәліп, 

Г.Б.Тойчибекова дайындаған «Global climate change» атты оқу құралын; 

28.«Экология және химия» кафедрасының PhD доктор Клара Гүл дайындаған «ECOLOGY 

AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT» атты оқу құралын; 

29.«Экология және химия» кафедрасының х.ғ.к., доцент М.О.Алтынбекова, х.ғ.к., 

профессор м.а. Р.Н.Нұрділлаева, PhD доктор М.Т.Сарбаева дайындаған «LABORATORY 

PRACTICAL WORK OF ANALITICAL CHEMISTRY» атты оқу-әдістемелік құралын; 

30.«Математика» кафедрасының PhD докторы Б.Т.Сарсенов, Б.Ж.Алиханова дайындаған 

«Дифференциалдық теңдеулер» атты оқу құралын; 

31.«Математика» кафедрасының оқытушысы И.Омарова дайындаған «Сызықтық 

алгебрадан типтік есептер» атты оқу-әдістемелік құралын; 



 

 

32.«Математика» кафедрасының аға оқытушысы М.А.Муратбекова дайындаған «Дербес 

туындылы дифференциалдық теңдеулер» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

33.«Білім технологиялары» кафедрасының аға оқытушысы Ж.С.Шалабаева дайындаған 

«Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесі (3-сынып қазақ тілі оқулығы бойынша)» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

34.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының доценті, п.ғ.к. Ж.Н.Садуова дайындаған 

«Психологияны оқыту әдістемесі» атты оқу-әдістемелік құралын; 

35.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының профессоры п.ғ.д. Қ.Т.Атемова, 

Ж.Сәрсенова дайындаған «Отбасы салт-дәстүрлерінің қыз тәрбиесіндегі ролі» атты оқу 

құралын; 

36.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының профессоры п.ғ.д. Қ.Т.Атемова, магистрант 

Н.А.Турсунходжаева дайындаған «Бастуыш сынып оқушыларының қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыру» атты сынып жетекшісінің жұмысына көмекші құралын; 

37.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының профессоры п.ғ.д. Қ.Т.Атемова, магистрант 

Н.А.Турсунходжаева дайындаған «Қыз тәрбиесінде ұлттық құндылықтарды пайдалану» 

атты оқу құралын; 

38.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының ХҚТУ доценті, аға оқытушы 

Ж.К.Дүйсенова дайындаған «Болашақ мұғалімдердің оқу-тәрбие үдерісінде ізгілік 

қасиеттерін қалыптастыру» атты оқу құралын; 

39.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының доценті, п.ғ.к. Д.Ж.Кішібаева,  доцент п.ғ.к. 

А.Қ.Рысбекова дайындаған «Педагогикалық шеберлік» атты оқу-әдістемелік құралын; 

40.«Дінтану» кафедрасының доценті филос.ғ.к. Қ.Р.Қаратышқанова дайындаған 

«Тасаууф» атты оқу құралын; 

41.«Дінтану» кафедрасының доцент м.а., филос.ғ.к. С.У. Абжалов дайындаған «Әлемдік 

діндер» атты оқу құралын;  
ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

42.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының оқытушылары Н.И.Байтерекова, 

Г.Д.Қошанова, Г.С.Искендирова дайындаған «Ақпараттық жүйелер» атты оқу құралын; 

43.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының доценті Г.Ж.Ниязова дайындаған 

«Сигналдарды цифрлық өңдеу» атты оқу құралын; 

44.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының доценті техн.ғ.д. А.М.Марасулов, доцент 

Г.Ж.Ниязова дайындаған «MatLab бағдарламасына кіріспе» атты оқу құралын; 

45.«Электр инженериясы» кафедрасының оқытушысы О.Д.Меирбекова дайындаған 

«Электр жабдықтары» пәні бойынша дәріс сабақтарына арналған оқу-әдістемелік 

құралын; 

46.«Электр инженериясы» кафедрасының оқытушысы Г.С.Тулентаева дайындаған 

«Электроника І» пәні бойынша оқу-әдістемелік құралын; 

47.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының оқытушысы А.С.Қасымбеков дайындаған 

«Автоматтандырылған ақпараттық–іздестіру жүйелерінің негіздері» атты оқу құралын; 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

48.«Әлем тілдері» кафедрасының профессор м.а. С.Чаканова дайындаған «Тестовые 

задания по методике преподавания русского языка ІІ» атты оқу-әдістемелік құралын; 

49.«Әлем тілдері» кафедрасының доцент м.а. А.С.Қарпықбаева дайындаған «Тесты по 

методике преподавания литературы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

50.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының оқытушылары Қ.Б.Уразбаев, Г.Т.Сегизова, 

О.Б.Абдулхаков дайындаған «Methods of Translation / Аударма әдістемелері» атты оқу 

құралын;  

51.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының оқытушылары Г.Макенова, А.Ербота, 

А.Конысова дайындаған «Games and Activities in Teaching English Grammar» атты оқу-

әдістемелік құралын;  



 

 

52.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының доценті,  ф.ғ.к. Қ.Б.Уразбаев, PhD аға 

оқытушылар М.М.Акешова, И.И.Сағдуллаев дайындаған «Scientific researches in English 

linguistics» атты оқу-әдістемелік құралын;  

53.«Түрік филологиясы» кафедрасының ф.ғ.к. А.Шенгүн дайындаған «Türkçe Öğrenenler 

İçin  Seçme Hikayeler» атты оқу-әдістемелік құралын; 

54.«Әлем тілдері» кафедрасының профессор м.а. С.Чаканова дайындаған 

«Лингвистический анализ русского текста» атты оқу құралын; 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

55.«Экономика және қаржы» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к. Ұ.Р.Маханбетова 

дайындаған «Табиғатты пайдалану экономикасы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

56.«Құқықтану» кафедрасының PhD аға оқытушы М.Жанбаз дайындаған «Тұтынушылар 

құқығы» атты оқу құралын; 

57.«Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы К.Хасанова дайындаған «Еңбекті қорғау» 

атты оқу құралын; 

58.«Халықаралық қатынастар» кафедрасының PhD Ефтал Шукру Батмаз, аға оқытушы 

А.А.Амирбек дайындаған «Халықаралық қатынастар және дипломатиялық сөздік» атты 

оқу құралын; 

59.«Қоғамдық ғылымдар және журналистика» кафедрасының филос.ғ.к., доценттер 

Г.Б.Дайрабаева, А.Ж.Малдыбек дайындаған «Шетел  философиясының жаңа бағыттары 

мен ұмтылысы» ЖОО мaгиcтpaнттapынa apнaлғaн лeкциялық  курсын; 

60.«Құқықтану» кафедрасының аға оқытушысы Қ.Тұрлыбеков дайындаған «Кәсіпкерлік 

құқық» атты оқу құралын; 

61.«Экономика және қаржы» кафедрасының доценті э.ғ.к. С.Қалтаева дайындаған 

«Экономикалық теория» атты оқу-әдістемелік құралын; 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

62.«Адам патологиясы» кафедрасының м.ғ.к. А.Н.Темирбеков, Қ.Т.Құлаев дайындаған 

«Балалардағы бүйрек, талақ және қалқанша без патологияларының ультрадыбыстық 

диагностикасы» атты оқу құралын; 

ДАЙЫНДЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

63.«Ағылшын тілі» кафедрасының оқытушылары Н.Эргашева, Р.Шафигулина, 

М.Мирзахметова дайындаған «English with exercises A2» атты оқу-әдістемелік құралын; 

64.«Жалпы пәндер» кафедрасының аға оқытушылары Ж.Садуова, Н.Джанабекова 

дайындаған «Сөз таптары және мағыналары» атты оқу-әдістемелік құралын; 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ 

66.«Профилактикалық медицина» кафедрасының оқытушылары З.И.Бейсембаева, 

М.С.Бейсенбаев дайындаған «Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы» атты оқулығын; 

67.«Профилактикалық медицина» кафедрасының  б.ғ.д., профессор м.а. К.К.Байтурсинов, 

б.ғ.к., доценттері А.К.Убайдуллаева, Э.Н.Оспанова, аға оқытушылар Ғ.Н.Асанова, 

А.А.Мұстафаева  дайындаған «Медициналық микробиология» атты оқу құралын; 

68.«Профилактикалық медицина» кафедрасының  аға оқытушысы А.А.Мұстафаева, 

В.А.Мейірбеков ағылшын тілінде дайындаған «Epidemiology» атты оқу құралын; 

69.«Экология және химия» кафедрасының ХҚТУ профессоры техн.ғ.к. А.Т.Мейрбеков 

дайындаған «Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану» атты оқу құралын; 

72.«Менеджмент және туризм» кафедрасының доценті Г.Ж.Байбосынова, С.А.Қалтаева 

дайындаған «Экономикалық теория» атты электрондық оқулығын; 

73.«Математика» кафедрасының профессор м.а. ф.-м.ғ.к. М.А.Султанов дайындаған 

ағылшын тілінде «Экономистер үшін математика» атты электрондық оқулығын; 

74.«Физика» кафедрасының профессоры ф.-м.ғ.к. Т.А.Турмамбеков, п.ғ.к. доцент 

Ә.Х.Сарыбаева, докторант А.Ж.Батырбекова дайындаған «Молекулалық физика курсынан 

зертханалық жұмыстар» атты оқу құралын; 



 

 

75.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының м.ғ.к., доцент С.А.Ажаев  

дайындаған «Несеп шығару жүйесі. Жыныс жүйесі» атты оқу құралын; 

76.«Педиатрия» кафедрасының оқытушысы А.А.Туреханова орыс тілінде дайындаған  

«Фoнoвыe зaбoлeвaния y дeтeй раннего возраста»  атты оқу құралын; 

77.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушысы 

Б.Т.Тастемирова ағылшын тілінде дайындаған «Molecular Biology and Medical Genetics 

Schoolbook» атты оқу құралын; 

78.«Жалпы клиникалық пәндер және жедел жәрдем» кафедрасының м.ғ.д., доцент м.а. 

Ө.Ж.Жолдыбаев, Г.Ө.Жолдыбаева дайындаған «Жөтел» атты оқу-әдістемелік құралын; 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                                                                           Г. Примкулова 

 


